
 التطبيق البسيط للتعرف على لوحة األرقام 
– التعرف التلقائي على لوحة األرقام )ANPR(/التعرف على لوحة األرقام )LPR(/ التعرف 

)VNPR( على لوحات أرقام السيارات

تم تصميم تطبيق VNPR Lite للتخلص من التعقيدات الموجودة في 
توفير  من خالل   )ANPR( األرقام  لوحات  على  التلقائي  التعرف  نظام 

الميزات الالزمة فقط لغالبية االستخدامات. 



VNPR LITE تطبيق

التطبيق البسيط للتعرف على لوحة األرقام

تمثل االعتمادية أولوية في تطبيق VNPR Lite، فعند إعداد هذه األنظمة فإنها توفر 
تسجيالً بالغ الدقة للوحات األرقام يمكن استخدامه إلجراء العديد من المهام مثل فتح 

الحواجز أو البوابات أو عرض النصوص على لوحات LED  أو تنبيه أفراد فريق األمن 
وغير ذلك. 

يمكن للمستخدم أن يبحث في قاعدة البيانات بعدة طرق مختلفة، منها حسب التاريخ أو 
الوقت أو الفئة أو البحث بجزء من رقم اللوحة أو بأكمله أو حسب حقول قاعدة البيانات 

- ويجعل ذلك نظام VNPR Lite بالغ اإلفادة عند البحث في حوادث سابقة أو مراجعة 
عدد مرات مرور سيارة بعينها. 

وباستخدام برنامج جدولة زمنية يستطيع المستخدم إعداد جدول زمني أسبوعي بأوقات 
السماح بدخول السيارات إلى الموقع بما يضمن عدم السماح بدخول هذه السيارات في 

غير الساعات المحددة.

خيارات اللغة 
اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية والهولندية واأللمانية والبولندية واإلسبانية.

أنواع لوحات األرقام
كافة األنواع القياسية.

حتى 20 حارة مرورية
يمكن مراقبة ما يصل إلى 20 حارة مرورية والتحكم بها من نقطة واحدة باستخدام 

عناصر تحكم 54 حارة وخادم التحكم المركزي.

أفضل أداة للتعرف على لوحات األرقام في السوق
سجل تتبع طويل للحصول على أفضل أداء وتوفير االعتمادية.

مراجعة المعلومات القديمة
البحث حسب األوقات واللوحات والتواريخ والحارات المرورية والفئات. وتسجيل 

المعلومات الحالية في تقارير.

LED الخرج إلى )اختياري( الفتات
 يمكن عرض الرسائل على الفتات LED بمجرد 

قراءة اللوحة

تسجيل كافة التحركات المرورية بالصور
يتيح تحديد الهوية بدقة في حالة وجود أي شك.

مراقبة ساحات صف السيارات
 يمكن التحكم في الحواجز للسماح بالوصول لألشخاص 

المخولين فقط

مراقبة مباشرة لسير الحركة المرورية والربط بقاعدة البيانات
لة مسبقًا على قاعدة  تقارن أجهزة الكمبيوتر الشخصي أرقام اللوحات بالبيانات المحمَّ

البيانات لتحديد فتح البوابات من عدمه أو إصدار صوت إنذار.

)ANPR( تم تصميمه للتخلص من التعقيدات الموجودة في تطبيق التعرف التلقائي على لوحة األرقام
من خالل استخدام نظام أثبت جدارته، يتميز تطبيق VNPR LITE بأنه حل سهل الثبيت واالستخدام لدرجة أننا واثقون من عدم وجود حل أسهل منه لالستخدام 
مع أنظمة مراقبة لما يصل إلى 20 حارة مرورية. يوفر تطبيق VNPR Lite حالً متكامالً وجاهزاً لالستخدام على الكمبيوتر العميل لنظام ANPR- بما في ذلك 

أجهزة الكمبيوتر الشخصي وبطاقات التقاط الصور وبطاقات الترحيل ولوحة المفاتيح والماوس وكافة برامج قاعدة البيانات المناسبة مع سجل مراجعة كامل والحماية 
باستخدام كلمة مرور.



الميزات األساسية

التطبيق البسيط للتعرف على لوحة األرقام

طرازات هذه المجموعة
 •0310350 VNPR111Le وحدة التحكم في حارة واحدة
 •0310360 VNPR211Le وحدة التحكم في حارتين
 •0472600 VNPR311Le وحدة التحكم في ثالث حارات
 •0472610 VNPR411Le وحدة التحكم في أربع حارات
خادم التحكم المركزي VNPRSERVERLITE 0472680 )حتى 5 وحدات تحكم(• 

مواصفات وحدة تحكم الكمبيوتر الشخصي
محطة عمل بغالف خارجي متوسط االرتفاع• 
معالج i5 Intel 2800 بسرعة 2.8 جيجاهرتز• 
ذاكرة وصول عشوائي DDR3 سعة 2 جيجابايت • 
محرك أقراص SATA HDD سعة 250 جيجابايت• 
مزود طاقة بقدرة 400 واط• 
 •DVD محرك أقراص ضوئية
نظام تشغيل Windows 7 Professional 32 بت• 

Vista Lite ميزات برنامج
ميزة Vista Live – واجهة مستخدم رسومية للعرض المباشر• 
ميزة Vista Review – واجهة مستخدم رسومية لمراجعة األحداث القديمة وإنشاء التقارير• 
البحث حسب اللوحة أو معلومات قاعدة البيانات أو التاريخ أو الوقت أو الحارة المرورية أو الفئة• 
التحليل - حجم الحركة المرورية، السرعة )تتطلب حارتين(، التردد• 
 تخصيص طريقة العرض الرئيسية - السماح بتخصيص الواجهات• 

   األمامية لواجهة المستخدمة الرسومية حسب متطلبات الموقع
نة حسب متطلبات الموقع•  تخصيص حقول قاعدة البيانات - السماح بتخصيص المعلومات المخّزِ
مخارج ترحيل للحواجز واإلضاءة• 
 •LED وحدة نمطية لبرنامج خرج
تحرير قاعدة البيانات• 
تحرير الفئات• 
اإلنذارات - يصدر النظام إنذارات صوتية ومرئية عند وقوع أي حدث• 
الحماية بكلمة مرور• 
سجل تتبع• 
سجل إنذارات• 
تصدير نص RS232 - السماح بربط النظام بأنظمة تحكم لجهات خارجية• 

VNPR LITE تطبيق
)ANPR( تم تصميمه للتخلص من التعقيدات الموجودة في تطبيق التعرف التلقائي على لوحة األرقام



S-COMM كاميرا التعّرف التلقائي على لوحات األرقام نهاًرا/ليالً بمدى 12 متًرا بنظام

أداء فائق واستهالك منخفض للطاقة ومرونة في التشغيل

التطبيق البسيط للتعرف على لوحة األرقام

تم تصميم كاميرا التعرف التلقائي على لوحات األرقام بنظام S-COMM اللتقاط لوحات األرقام بدقة 
واعتمادية للعديد من األغراض. وتتميز هذه الكاميرات التي يمكن استخدامها كوحدة مستقلة أو مع 

برنامج ANPR بمعدل التقاط صور مدهش بنسبة %98 للوحات القانونية ذات االنعكاس االرتدادي. 
كما أن استخدام إضاءة LED باألشعة تحت الحمراء تلغي الحاجة لتغيير المصابيح بشكل دوري. كما 

يضمن ذلك أيًضا إمكانية التقاط الصور ليالً أو نهاًرا بصرف النظر عن ظروف اإلضاءة المحيطة.

لقد تم تصميم هذه الكاميرات بمهارة بما يساعد على جعل تركيبها سهل وسريع قدر اإلمكان. ويحصل 
العميل على الوحدة بحيث تكون سابقة التجهيز أي أنه ال توجد إعدادات تركيب معقدة خالف التأكد من 

توجيه الكاميرا بشكل صحيح. 

وتكون كل الوحدات مزودة برف تثبيت على الحائط أو عمود تثبيت جانبي.

أداء فائق
تتطابق سرعة مغالق الكاميرا وضوء LED لتوفير التقاط صور جدير باالعتماد عليه 

بنسبة %98 للوحات األرقام القانونية ذات االنعكاس االرتدادي.

اعتمادية
 سنوات من التشغيل دون مشاكل تتيح للمشغل تركيب الوحدة 

وعدم الحاجة ألي أعمال بها.

مجموعة متكاملة
مجموعة متكاملة وشاملة لالستخدام في غالبية األحوال المختلفة.

تصميم فني
 تصميم مصقول ومتطور ما يجعلها مناسبة لمجموعة كبيرة 

من االستخدامات.

كاميرا نهارية/ليلية
تضمن جودة تصوير فائقة مهما كانت ظروف اإلضاءة.

ضبط مسبق في المصنع
تكون الوحدات مجهّزة مسبقًا المصنع ليتم تركيبها بسرعة وسهولة.

المواصفات الفنية
المواصفات الكهربيةمواصفات الكاميرا

12 فولط تيار متردد بحد أقصى +/- %10الفولطية 12 متًرانطاقات الكاميرا 
مزود طاقة بجهد 100-240 فولط تيار متردد )يباع منفصل(مزود الطاقة جهاز اقتران الشحنة مقاس 3/1 بوصةمستشعر أحادي اللون 

2.5 أمبير بحد أقصىالطاقة 570TVLالدقة

الوقت الحالي بين مرات الفشل 0.005Lux @ F1.2 3200Kالحساسية 
 )MTBF(150,000 ساعة>

األبعاد<48 ديسيبلالحساسية 
الطول )320 ملم( × العرض )175 ملم( × االرتفاع )190 ملم(الحد األقصى 1Vp-p )75 أوم(خرج الفيديو 

مواصفات عامةنظرة عامة على مواصفات الكاميرا
من 150- درجة إلى 55+درجةدرجة حرارة التشغيل جهاز اقتران الشحنة مقاس 3/1 بوصةمستشعر النهار/الليل 

من %20 إلى %90 رطوبة نسبيةالرطوبة عند التشغيل 570TVL/480الدقة 
المنتجات ذات الصلة0.005Lux @ f1.2 3200Kالحساسية 
لوحة تثبيت بعمود جانبي1Vp-p 0456880 VNPRCPAe )75 أوم(الحساسية 

رف التثبيت بالسقفVNPRCCMe 0457060اإلضاءة
 LED للتثبيت باألسطحنوع لوحة LED 0457050لوحة VNPRCTMeرف تثبيت عمودي

850 نانومترالطول الموجي 

 نبض بسرعة 1000 هرتز لمجاراة التشغيل 
سرعة مغالق الكاميرا

لمعرفة المزيد حول نظام مراقبة الهيكل السفلي 
للسيارات S-COMM أو لطلب شرائه الرجاء 
مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني أو االتصال بنا 

باستخدام بيانات االتصال التالية:

SAE Systems Limited شركة
Staithe House

The Staithe, Thurne
Norfolk, NR29 3BU

المملكة المتحدة

رقم الهاتف: 671918 1692)0( 44+
info@sae-ltd.com :عنوان البريد اإللكتروني
www.undervehicle.co.uk :موقع الويب

www.saesystems.org :موقع الويب


